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Tisztelt Honfitársaink! 

A trianoni diktátum után az elcsatolt területek egyre több vidékén a helyi hatóságok immár a 

megszűnés szélére kényszerítették a magyarságot. A beolvadás megakadályozását szeretné az 

Erdélyi Szövetség megállítani a magyar gyermekek anyanyelvű oktatási lehetőségeinek a 

biztosításával. Ehhez segítségre van szükségük: használt kisbuszok vásárlásához kérnek 

pénzügyi támogatást a nemzettestvérektől. 

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége csatlakozik a felhíváshoz. Kérjük 

tagszervezeteinket, minden honfitársunkat – akár tagja a KMOSz-nak, akár nem –, hogy 

lehetőségeihez mérten járuljon hozzá az Erdélyi Szövetség nemes kezdeményezése 

teljesítéséhez. 

Nemzettársaink megmaradása a tét! 

Célkitűzésünk legalább egy CA$5,000.00 dollár értékű használt busz megvásárlása. 

A kisbuszokra már az új 2017-2018-as tanév megkezdésekor szükség van. Felkérünk tehát 

mindenkit, hogy próbáljon meg 2017. július 30-ig hozzájárulni a gyűjtéshez. A csekket a  

“National Alliance of Hungarians in Canada”  

névre kérjük kitölteni, és a KMOSz pénztárosának cimezni és küldeni: 

Gábor Zsófia, 21 Tierney Drive, Nepean, Ontario K2J 4W2 

A csekk „memo” mezejében kérjük az “erdelykisbusz2017” megyzést tenni. E-transfert is 

fogadunk, melyet ugyancsak pénztárosuknak kérjük küldeni a sofiagabor61@gmail.com címre. 

Jelszó: “erdelykisbusz2017” 

Minden adományt nyugtázunk és feltüntetjük az adakozók listáján. Az összegyüjtött pénzt 

továbbitjuk az Erdélyi Szövetségnek címére. 

További információért kérjük forduljanak a KMOSz-hez vagy az Erdélyi Szövetséghez. 

Tisztelettel, 

 
Vaski Gábor elnök 

Kanadai Magyarok Országos Szövetsége 
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ERDÉLYI SZÖVETSÉG 

Transylvanian Federation- Siebenbürgischer Verband – Fédération de Transylvanieől 

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3 

erdelyiszovetseg@gmail.com 

2017. május 23. 

FELHÍVÁS 

Az erdélyi magyarság beolvadásának a veszélye a szórványokban a legnagyobb. Itt a legtöbb 

helyen már nincs magyar iskola, így a magyar gyerekek román iskolába kényszerülnek, amit 

lassan, de elkerülhetetlenül követ az elrománosodás. 

Ennek a folyamatnak a megállítására kezdeményezte Balázs Sándor unitárius lelkész 

(Magyarzsákod, Marosvásárhely közelében) a Romániai Falugondnokság Szövetségét, melynek 

jelenleg ő az elnöke. A falugondnokok az idős, beteg falusi magyar emberek támogatása mellett 

elsősorban gyermekeik, unokáik napi oda-vissza „buszoztatását” tűzték ki célul, hogy magyarul 

tanulhassanak. Egyelőre néhány kisbusszal, amelyeket – a költségekre tekintettel – használtan 

szeretnénk megvásárolni. Ehhez kérjük az Ön hazafias támogatását. Segítő szándéka esetén 

kérjük, forduljon a budapesti Erdélyi Szövetség elnökéhez, Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa 

asszonyhoz, vagy Dr. Pordány Lászlóhoz (ny.nagykövet), a Szövetség tagjához.  

 

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa 

hevizijozsa@gmail.com 

+36-20-374-1315 

Dr. Pordány László 

pordany2000@gmail.com 

+36-30-336-5216 

 


